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Passion för Mat – även för fackfolk
I samband med att matmässan Passion för Mat arrangeras i
Eriksbergshallen i Göteborg 1-3 mars 2013, inbjuds fackbesökare till en
förhandsvisning.
– När mässan öppnar fredag 1 mars genomför vi an förhandsvisning i
samarbete med Smaka på Västsverige. Visningen är enbart för yrkesfolk
som här får möjlighet att se mattrender och träffa leverantörer, säger Lotta
Hultén, grundare av Passion för Mat.
Passion för Mat har sedan starten 2008 varit noga med att enbart presentera utvalda
leverantörer som utställare, en inriktning som verkligen rönt stor uppskattning bland
besökare. Under åren har mässan också haft många fackbesökare från grossistledet,
restaurangbranschen och dagligvaruhandeln. När nu Passion för Mat genomförs för
sjätte gången med mer än 120 utställare arrangeras en specialvisning för
fackbesökare.
– Mässan har en strikt kvalitetspolicy som stämmer väl med upplägget för fackmässor
inom livsmedel. Att professionella aktörer därför söker sig till mässan är naturligt, det
finns dessutom ingen annan mat- och livsmedelsmässa med motsvarande inriktning i
Göteborg, förklarar Lotta Hultén.
Temat för årets mässarrangemang ”Ta vara på råvaran” speglar debatten om att en hel
del livsmedel slängs i onödan. Att handla rätt mängd, gärna närproducerat, och inte
alltid välja storförpackningar är nyckelfrågor som kommer att belysas på olika sätt.
På Passion för Mat genomförs också en rad kunskapshöjande aktiviteter, bl.a.
Köksskolan och olika Workshop där besökare lär sig mer om matlagning. Köksskolan
leds av matpredikanten Anders Arnell och Johnny Johansson, tidigare Nobelkock.
På mässscenen genomförs även olika tävlingar, bl.a. Folkmästerskapen i Omelett och
Kockduellen. Här tävlar Leif Mannerström och Katja Palmdahl mot Gustav Trägårdh
och Alexandra Zazzi i kampen om att tillaga tre råa kycklingar.
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För ytterligare information och bilder, kontakta Lotta Hultén, projektledare för ”Passion
för Mat”, tel. 031-723 21 38 eller mobil 0733-800 552.
Nedladdningsbara bilder och mer info finns på www.passionformat.se

